
 
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

คร้ังที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 7 ธันวำคม 2559  เวลำ 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

---------------------------------- 
ผู้เข้ำประชุม 
ข้ำรำชกำร 

๑. นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ประธานในท่ีประชุม 
๒. นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
๓. นางรุ่งนภา สุวรรณสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการรักษาการในต าแหน่ง 

  ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
๔. น.ส.อรทิน ศรีสวาท ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์2 
๕. นางสุนีย์ วารุกะกุล    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
๖. นายชนสิทธิ์ ธนะดิษฐวรางกูร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๗. นายณรงค์ชัย เทียนทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๘. นางสมถวิล  ชัยยันต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  
๙. นายมงคล ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
๑๐. นายอุดม บุญสรวง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
๑๑. นายวีรยุทธ์ โทพิลา นายช่างโยธาช านาญงาน  
๑๒. นายตฤณ วงค์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๓. นายกิติพันธ์ มณีโชติ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๔. นางสาวไฉไล   พงศ์อุดมกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๕. นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๖. นายธนเดช พารัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๗. นางเยาวดี บุญประสาน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
๑๘. นายณัฏฐพงษ์ เจริญรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๙. นายพงศธร ชาลีนิวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๐. น.ส.มาฤดี สุขใจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 
พนักงำนรำชกำร  

๑. นายพรชัย แก้วประพันธ์ นิติกร  
๒. น.ส.ดาราณี อุทรัง นักวิชาการสหกรณ์  
๓. นางศิริอร รักษาเมือง นักวิชาการสหกรณ์  
๔. น.ส.ฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์    
๕. นางนันท์นภัส แสงใส นักวิชาการสหกรณ์ 
๖. น.ส.หทัยทร หินโทน นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  
๗. น.ส.โฉมนภา เรืองทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๘. นางอรณิชชา     สมมิตต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๙.  นางสาววรรณา แก้วอุดทา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๐. นางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๑๑. น.ส.นีรนุช   พูลเมือง เจ้าพนักงานธุรการ   
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1.  นางธัญญลักษณ์  บุญช ู พนักงานพิมพ์ ส.3 
2.  นางรวิษฏา เครืออนันต์ พนักงานพิมพ์ ส.3 
3.  นายไตรทศ ขุนสนิท พนักงานธุรการ ส.2 
4.  นางดวงเนตร เนินบก พนักงานท าความสะอาด 
5.  นายศรชัย ศรีแดง พนักงานขับรถยนต์ 
6.  นายธนพนธ์  สาพา พนักงานขับรถยนต์ 
7.  นายอมร วงษ์สะอาด พนักงานขับรถยนต์ 
8.  นายเอกรินทร์ ค าสมัย พนักงานขับรถยนต์ 
9.  นายสมชาติ กิจมานะ พนักงานขับรถยนต์ 

ผูไ้ม่เข้ำร่วมประชุม 
1. นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ลาพักผ่อน 
2. น.ส.มนต์ธกานต์  สครรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาป่วย 
3. นายสมบัติ หุตะเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  ไปราชการ 
4. น.ส.ณิชากร เสนาเดชสุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
5. นางปิยพร แช่สระน้อย นักวิชาการสหกรณ์  ไปราชการ 
6. น.ส.สุขธานี ตินะน้อย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ไปราชการ 
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เร่ิมประชุมเวลำ 09.00 น. 
ระเบียบวำระก่อนกำรประชุม 
 แนะน าข้าราชการใหม่ 

1. นางเยาวดี บุญประสาน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป 
2. นายณัฏฐพงษ์ เจริญรัมย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป 
3. นายธนเดช  พารัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

ฯลฯ 
วำระที่ 4.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
  4.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 
 เป้ำหมำยสหกรณ์ที่จะผลักดันให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ปี 2560 

ล ำดับที่ สหกรณ์ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 

1 สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จ ากัด / / X / / X / 

2 สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จ ากัด / / X X X X / 

ล ำดับที่ กลุ่มเกษตรกร ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5   

3 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาหลังใน X / x / X   

 

 

ตัวชี้วัด 3.5 ผลส ำเร็จของกระบวนกำรส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนสหกรณ์ (กพง.) 

คะแนน เอกสำรประกอบ 
(มี/ไม่มี) 

 พิจารณาผลส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์ สสจ./สสพ. ด าเนินการครบถ้วน ภายใต้ค าแนะน าของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

100  

ขั้นตอนท่ี 1 แต่งต้ังคณะท างานหรือใช้คณะท างานท่ีมีอยู่เดิม 
20  

ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ให้
สหกรณ์ประเมินตนเอง และจดรายงานการประชุม 20  
ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมภายในส านักงานสหกรณ์จังหวัด สร้างองค์ความรู้ จด
บันทึกรายงานการประชุม 20  
ขั้นตอนท่ี 4 ประชุมร่วมกับสหกรณ์ แนะน าสหกรณ์จัดท าแผนพัฒนา
สหกรณ์หรือพัฒนากลุ่มเกษตรกร 20  
ขั้นตอนท่ี 5 น าองค์ความรู้ และแผนพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
วางบนเวบไซต์ของส านักงาน 20  
โดยต้องมีการจดบันทึกรายงานการประชุม วางบนเวบไซต์ของส านักงาน 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2560 และแจ้ง กพง. ทราบ เพื่อเข้าไป
ตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานครบทุกขั้นตอน ถือเป็นการส้ินสุด
กระบวนงาน     
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แนวทำงกำรส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มำตรฐำน 
กำรส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
                การส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน  ควรด าเนินการอย่างน้อยตามข้ันตอน  ดังนี ้
                ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ย้อนหลังว่า  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ช้ีวัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์แต่ละข้อแล้ว ผลการด าเนินงานในข้อนั้นเป็นอย่างไร  ผ่านหรือไม่ผ่าน  ถ้าไม่ผ่านข้อใด  
ให้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุแห่งการไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนั้น และวางแผนท่ีจะไปส่งเสริม แนะน า 
                ขั้นตอนที่ 2   ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อ  และร่วมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ตามข้ันตอนท่ี  1  กับสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีเพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือแนวทางการด าเนินงาน 
                ขั้นตอนที่ 3  แนะน า  ส่งเสริม การปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ ดังนี้ 
มำตรฐำนข้อ 1   ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง  สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมี
อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออก 

สำเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ ๑ 
- รายได้น้อย (สมาชิกน้อย /ธุรกิจน้อย) 
- รายจ่ายสูง  (ต้นทุนสูง  ไม่ประหยัด  ไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปี) 
- มีหนี้ค้างมาก 
- ค่าเส่ือมราคาสูง 
- มีการทุจริต 
- สินค้าเส่ือมมาก 
- น าก าไรสุทธิประจ าปีโอนชดเชยการขาดทุน 

แนวทำงกำรปฏิบัติให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ 
1)  ร่วมวิเคราะห์สาเหตุแห่งการขาดทุน  อาจพิจารณาจาก 

-  รายได้น้อย  อาจเกิดจาก  สมาชิกน้อย  ปริมาณธุรกิจน้อย  ประเภทธุรกิจน้อย 
-  รายจ่ายมาก  อาจเกิดจาก  ต้นทุนการด าเนินงานสูง  ไม่ประหยัด  และ 

ไม่ปฏิบัติตามแผนงบประมาณ 
เมื่อได้สาเหตุแล้ว น ามาวางแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งแนวทางการวิเคราะห์ได้แนะน าไว้

แล้ว ในเอกสารคู่มือการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ในขั้นตอนท่ี 2 เรื่อง การก าหนดโครงการ
หรือแผนงานของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร (หน้าท่ี 12) โดยจัดท าตัวอย่าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการท า
ก าไรของสหกรณ์ (กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ส านักจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งคู่มือฯ ดังกล่าวไปให้แล้ว) 

2)  จัดท าแผนปฏิบัติงานของสหกรณ์ เสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพิจารณา  เพื่อน ามา
เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี และกระจายแผนลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน  มอบหมายผู้ปฏิบติังานให้ชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังฝ่ายกรรมการและฝ่ายจัดการ  และด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริม
สหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน 
มำตรฐำนข้อ 2   ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระท าอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์   

สำเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 2 
- ขาดการควบคุมภายในท่ีดี 
- ขาดการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
- ไม่เก็บรักษาเงินสดตามระเบียบฯ 
- ลงบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน /ไม่ตรวจสอบ 
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แนวทำงกำรปฏิบัติให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ 

- ลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน/ตรวจสอบประจ าสม่ าเสมอ 
- เก็บรักษาเงินสดตามระเบียบ 
- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือเป็นประจ า 
- ผู้เก็บรักษาเงินสดกับผู้ลงบัญชีแยกจากกัน 
- ด าเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน/ธรรมภิบาลในสหกรณ์  
- ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ีฯ 
- มอบหมายงานชัดเจนและติดตามงาน 

มำตรฐำนข้อ 3   ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้ายสหกรณ์จัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 

 สำเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 3 
- ไม่มีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะ 
- ผู้จัดท าบัญชีขาดความรู้ 
- ขาดการตรวจสอบหลักฐานเป็นประจ า 
- จัดท าทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน 

แนวทำงกำรปฏิบัติให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ 
1)  มอบหมายเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญชี 
2)  ตรวจสอบหลักฐานการลงบัญชีให้ถูกต้อง และบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดบัญชี

ขั้นต้น จนถึงขั้นปลายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ประจ าวัน  ประจ าเดือน 
3)  จัดท างบทดลองเป็นประจ าเดือน ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และตรวจทะเบียนคุมต่าง ๆ 

ให้ตรงกับงบทดลอง 
4)  จัดท างบการเงินทุกไตรมาส และจัดท างบการเงิน ณ วันส้ินปีบัญชี เพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบภายใน 30 วัน 
5)   การจัดท าบัญชีเป็นไปตามรูปแบบบัญชีตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แนะน า 
  

มำตรฐำนข้อ 4   ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย  สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  60  ของสมาชิกท้ังหมด  ร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

สำเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ ๔ 
- สมาชิกขาดศรัทธา และความเช่ือมั่น 
- สินค้าไม่ตรงตามความต้องการสมาชิก และมีสินค้าไม่ครอบคลุม 
- เงินทุนด าเนินงานมีน้อย และมีคู่แข่งทางการค้ามาก 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ และการจูงใจให้สมาชิกมาท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
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แนวทำงกำรปฏิบัติให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ 

สหกรณ์จะต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยจัดท า ทะเบียนสมำชิกที่มำท ำธุรกิจกับ
สหกรณ์และที่ไม่มำท ำธุรกิจกับสหกรณ์  (การออกแบบทะเบียนฯ ขอให้สหกรณ์จังหวัดพิจารณาด าเนินการเอง
ตามความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับค าอธิบายประกาศกรมฯ ข้อ 4 ด้วย) ส าหรับสมาชิกท่ีไม่มาท าธุรกิจกับ
สหกรณ์ จะต้องไปพบปะเยี่ยมเยียน หาเหตุผลว่า สมาชิกมีเหตุผลอะไรท่ีไม่มาท าธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งอาจพบว่า 
สมาชิกย้ายออกนอกแดน ไม่มีตัวตน  หรือเหตุผลการบริการของสหกรณ์   ซึ่งจะต้องน ามาปรับปรุง       โดย
พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ประกอบแนวทางปฏิบัติงาน 

1)  สหกรณ์จะต้องท าธุรกิจและให้บริการตามความต้องการของสมาชิก 
2)  สหกรณ์จะต้องท าความเข้าใจกับสมาชิก ถึงวิธีการ และขั้นตอนการท าธุรกิจ 

ของสหกรณ์ ให้ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต  ราคาขายสินค้าและบริการ  อัตราดอกเบี้ย   
เป็นต้น และท าความเข้าใจถึงผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์  ได้แก่   
เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ  และเงินปันผลตามหุ้น  เป็นต้น 

3)  สหกรณ์จะต้องเน้นให้สมาชิกเห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง  ระหว่างสมาชิก กับ
บุคคลภายนอก เช่น  ราคาท่ีแตกต่าง  บริการท่ีแตกต่าง  เป็นต้น 

4)  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร  เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่น ๆ  เช่น  การเจ็บป่วย ฯลฯ  เป็นต้น 

5)  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบ้ืองต้นของสมาชิกในเรื่อง  การผลิต  ปัจจัยการ
ผลิต  รายได้  รายจ่าย  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท าธุรกิจกับสมาชิกต่อไป  
มำตรฐำนข้อ 5   ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ปฏิบัติงานประจ ารับผิดชอบด าเนินการ 
และธุรกิจของสหกรณ์  หากจะไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการด าเนินการ หรือ สมาชิก  ท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีประจ า 

สำเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ ๕ 
- รายได้น้อย ไม่เพียงพอในการท่ีจะจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
- สหกรณ์มีทุนด าเนินงานน้อย 

แนวทำงกำรปฏิบัติให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ 
1)  สหกรณ์จะต้องด าเนินธุรกิจให้มีปริมาณเพียงพอ  ท่ีจะมีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง

เจ้าหน้าท่ี 
2)  หากมีธุรกิจไม่เพียงพอ ให้มอบหมาย  กรรมการหรือสมาชิกมาด าเนินการ และจะต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
มำตรฐำนข้อ 6   ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง  สหกรณ์ต้องมีการจัดสรร 
ก าไรสุทธิ  และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก  หรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครัง้ 

สำเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ ๖ 
- สหกรณ์ขาดทุนหรือก าไรน้อย 
- กรรมการไม่ให้ความส าคัญในการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการหรือทุนสาธารณะ

ประโยชน์แก่สมาชิก 
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แนวทำงกำรปฏิบัติให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ 

1)  สหกรณ์จะต้องด าเนินธุรกิจมีก าไรเพียงพอ 
2)  แนะน าให้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกและหรือทุนสาธารณะประโยชน์ 

รวมทั้งให้มีการจ่ายเงินทุนเพื่อด าเนินกิจกรรมนั้นด้วย 
มำตรฐำนข้อ 7   ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย  สหกรณ์ต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นการฝ่าฝืน  กฎหมาย  ระเบียบ  ค าส่ังของนายทะเบียนสหกรณ์ 

สำเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ ๗ 
- กรรมการและฝ่ายจัดการไม่เข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งค าส่ัง ประกาศ 

ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระบบการควบคุมภายในไม่ดี 
- ฝ่ายบริหารสหกรณ์จงใจ ฝ่าฝืนการปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวทำงกำรปฏิบัติให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ 

สหกรณ์จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์  ดังนี ้
1)  ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบสหกรณ์  และรายงานผลการตรวจสอบให้

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  เป็นประจ าทุกเดือน หากมีปัญหาคณะกรรมการฯ จะต้องด าเนินการแก้ไข 
2)  คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯ  
3)  ผู้ตรวจการสหกรณ์ (ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์)  เข้าไปตรวจสอบกิจการและฐานะ

การเงินของสหกรณ์ 
 

                ขั้นตอนที่ 4   ติดตามและประเมินผล 
1)  กรรมการด าเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ี 3 รายงานเสนอคณะกรรมการ 
2)  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามผลเสนอสหกรณ์จังหวัดและแจ้งสหกรณ์ 

 
แผนพัฒนำสหกรณ์สู่มำตรฐำน 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  - สหกรณ์ก าหนดแผนงานงบประมาณต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอนุมัติไว้เป็นเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยประมาณการรายรับรายให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ 

  - ให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์
ควรประสานกับผู้ตรวจสอบกิจการให้เข้าปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสม่ าเสมอ 
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ด้านการเงินการบัญชี 
- สหกรณ์ต้องวางระบบการให้สินเช่ือแก่สมาชิก จูงใจให้สมาชิกเข้ามาช าระหนี้เพื่อไม่ให้เกิดหนี้

ค้าง 
- ด้านการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ต้องมีการส ารวจความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เพื่อจะได้ไม่

เกิดสินค้าคงเหลือ และ ผลผลิตท่ีเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก  
- เจ้าหน้าท่ีบัญชีของสหกรณ์ต้องบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด  

สมุดรายวันท่ัวไป สมุดแยกประเภท บัญชีย่อยต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและต้องสามารถจัดท างบทดลองและงบ
การเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ทันภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 

เรื่องอื่น 
- สหกรณ์ต้องมีการวางแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์สามารถมีส่วนเหล่ือมจาการด าเนิน

ธุรกิจและชดเชยขาดทุนสะสมได้ครบ และ มีการจัดสรรก าไรสุทธิ เป็น ทุนสวัสดิการสมาชิกและทุน
สาธารณประโยชน์ และมีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์    

  - ให้สหกรณ์มีค าส่ังการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการเงิน การบัญชีไว้โดยมอบหมายให้กรรมการ เป็น
ผู้รักษาเงินสด 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ และ ให้น าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐานต่อไป 

ฯลฯ 
 
 

ปิดประชุม เวลำ 15.00 น. 
 

     (ลงช่ือ)   พิษณุ คล้ายเจตน์ดี                  ประธานในท่ีประชุม 
                (นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี) 

           สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 

(ลงช่ือ)      นงคาร  มามิดา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสาวนงคาร  มามิดา)    
                                                           นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
 

(ลงช่ือ      รัตติกาญจน์   พันจันทึก ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึก) 

                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 


